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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 

nesúhlasí 
 
 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj. 
 
 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

     Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bol dňa 11.10.2016 doručený návrh všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o miestnom poplatku za rozvoj. 
Podstatou návrhu  je určenie sadzieb poplatku za rozvoj, ktorý vyplýva z uplatnenia zákona NR 
SR č. 447/2015 Z. Z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
     V zmysle Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy pre schválenie všeobecného záväzného nariadenia s celomestskou pôsobnosťou platia 
podmienky ustanovené v článku 8: 
 
1) Ak mestské zastupiteľstvo prerokúva materiály celomestského charakteru, ktoré sa dotýkajú 
záujmov mestskej časti, prijme príslušné uznesenie až po predchádzajúcom prerokovaní stanoviska 
miestneho zastupiteľstva dotknutej mestskej časti. 
(2) O zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva požiada primátor starostu dotknutej mestskej 
časti. Ak starosta neoznámi primátorovi do jedného mesiaca odo dňa požiadania stanovisko 
miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo nemá pripomienky. 
(3) K zmluvným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku postačuje predchádzajúce písomné 
stanovisko starostu. O zaujatie stanoviska požiada primátor starostu dotknutej mestskej časti. Ak 
starosta neoznámi primátorovi do jedného mesiaca odo dňa požiadania svoje stanovisko, má sa za 
to, že nemá pripomienky. 
(4) Ak je stanovisko miestneho zastupiteľstva alebo starostu dotknutej mestskej časti rozdielne od 
navrhovaného uznesenia mestského zastupiteľstva alebo prerokovaného materiálu, je na prijatie 
uznesenia mestského zastupiteľstva v tejto veci potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 
poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
     Vzhľadom na termín doručenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia nebolo možné tento 
zaradiť na rokovanie odborných komisií miestneho zastupiteľstva. V záujme predloženia 
stanoviska mestskej časti na rokovanie mestského zastupiteľstva v lehote je návrh predkladaný 
priamo na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
     Nesúhlasné stanovisko k návrhu predloženého nariadenia sa navrhuje preto, že správu poplatku 
za rozvoj má podľa § 1 ods. 3 vykonávať iba hlavné mesto, s čím mestská časť neodporúča 
súhlasiť aj vzhľadom na iniciatívu starostov mestských častí Bratislavy, ktorí navrhujú poplatok za 
rozvoj kompetenčne návrhom dodatku k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy primerane 
prerozdeliť. 
 
Bratislava, október 2016 


